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Spange, a benôtt
körömmegoldása
A spange technika a benôtt köröm problémájának megoldására született eljárás, illetve eljárások,
mivel többféle elven mûködô eljárást ismerünk manapság.
A benôtt köröm kezelésének szándéka nem újkeletû dolog, régóta foglakoztatta már a szakembereket
olyan eljárás kifejlesztése, mely nem igényel mûtéti beavatkozást.
Annál is inkább, mivel sok esetben nem lehetséges a mûtéti beavatkozás, vagy túl nagy kockázatot
jelentene, például a diabétesz láb esetében (cukorbetegségben szenvedô betegeknél). A spange
a benôtt köröm egyik, de nem az egyetlen korrekciós kezelése.

SZALON

Eddigi eljárások
A körömsarkak körömsáncba való behato-
lásának megakadályozására már régóta al-
kalmaznak a pedikûrösök különféle eljárá-
sokat, több-kevesebb sikerrel.
Ilyen egyfajta eljárás a körömlemez oldalsó
része alá való tamponálás, például egy
mûanyag segédeszközzel.
Valamint egy folyékony, közepes sûrûségû,
gipsz állaghoz hasonló sûrûségû anyaggal
való betamponálás, egy gézlap segítségével,
mely azután, hogy a körömlemez alá kerül,
megszilárdul, így akadályozva a körömle-
mez sáncba hatolását.

A körömlemez körömsáncba való benövé-
sét, illetve a szakszerû eltávolítást követô
esetleges visszanövését hivatott megakadá-
lyozni, vagy legalábbis a körömlemez nö-
vekedésének irányát befolyásolni, szabá-
lyozni mindegyik eljárás.
Egy hatékonyabbnak tûnô eljárást fejlesz-
tett ki R. Fraser, skót fogtechnikus 1964-
ben, amely ötlete a fogak szabályozásából

származik, és egy drót segítségével,
melyet a körömre helyezett, igyeke-
zett a kívánt hatást elérni.
Megelôzte a felhelyezést egy gipsz-
minta, ennek alapján készítik el
a nemesacélból a Fraser-kapcsot.
Ezt az eljárást nem lehet gyulladt
köröm esetén alkalmazni, hiszen
a körömlemez pereme felett át kell
húzni az ujjbegyen, ami igen fájdal-
mas beavatkozás.
A technológia nehezen volt kivite-
lezhetô a különféle körömformákra
és körömnagyságokra, vissza kellett

a mintavétel után a beteget rendelni,
ez költséges is volt.

A betegség okai
A benôtt köröm gyakori és igen fájdalmas,
összetett betegség.
Oka különfélék lehetnek: a veleszületett,
öröklött hajlam, valamint a szerzett elvál-
tozások, ártalmas hatások, illetve hajlamo-
sító tényezôk, közvetett okok.

A köröm körömsáncba való benövésének
öröklött hajlama még önmagában nem fel-
tétlenül okoz a benôtt körömre oly jellem-
zô panaszokat.
Viszont az ehhez az öröklött hajlamosító
tényezôhöz , ha még társul valamely ártal-
mas hatás,mint például:
ütés, szorítás a cipôbôl adódóan, szûk cipô,
hegyes orrú , magas sarkú cipô, mûbôr ci- Fo
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A körömszabályozás, melyet a láb-
ápolók végeznek – orthonixia –
a szó eredete görög.
Onyx = köröm
Orthos = egyenes, ezeknek a sza-
vaknak az összeillesztésébôl szár-
maztatható az orthonixia szó jelen-
tése.
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nélkül az ismeretek nélkül és kellô gyakorlat nél-
kül semmiképpen ne fogjon hozzá.
Még az egyszerûbb eljárások alkalmazása is igé-
nyel szakmai ismereteket és gyakorlatot, a koc-
kázati tényezôk ismeretét.
A következô fontos lépés a diagnosztizálás,
amely a beavatkozás alapja, melynek során meg-
állapítjuk, elôször is , hogy a benôtt köröm mely
típusával van dolgunk, és ez a köröm semmiféle
érzékenységet, gyulladásra utaló jelet nem mu-
tathat.
Csak kizárólag gyulladásmentes körömre he-
lyezhetô fel a spange, a gyulladt és nehezen
megoldható benôtt köröm problémák nem kez-
dô szakembernek való feladatok.

Fontos befolyásoló körülmény, hogy milyen ko-
rú személynek választunk spange technikát.

Szemrevételezzük a körömlemez vastagságát,
ívét, oldalról és szembôl is, a párhuzamosságát,
a benövés irányát, mélységét, a panasz fennállá-
sának idejét.

A birtokunkba jutott adatokat mérlegeljük, me-
lyet kiegészítünk a kikérdezéssel, illetve az
egyéb körülmények megismerésével, mint ma-
gas vérnyomás, cukorbetegség, keringési ,ér-
rendszeri panaszok, allergia, esetleges idegellá-
tási zavarok, egyéb fájdalmak, fertôzô betegsé-
gek kizárása.

Ha ezeket a körülményeket, kockázati tényezô-
ket kizártuk, akkor már csak a köröm sajátossá-
gainak megfelelô spanget kell kiválasztanunk.

A spange különbözô fajtáiról a következô szá-
munkban olvashattok.
Felhasznált szakirodalom:

www.vho-osthold.com/de

pô, lábizzadás, helytelen lábápolási szoká-
sok, helytelen körömvágási szokások, fer-
tôtlenítés hiánya, akkor szinte biztos a kö-
römsarok gyulladása, amely már igen nagy
fájdalmat is tud okozni.
Ezenkívül gyakran nem is a köröm az oka
a fájdalmas panaszoknak, hanem a körmöt
körülvevô körömsánc kiszáradt bôrrészek ,
különösen a körömsarkaknál, melyek épp-
olyan kemény szaruképzôdmények, mint
maga a körömlemez.
Így az ebbôl adódó nyomás következtében
is gyakran elôfordul gyulladásos folyamat.
Ezek a nemkívánatos folyamatok valóban
folyamatok, sok esetben nem egy-két nap
alatt alakulnak ki, hanem hosszabb idô
alatt, amikor is nem rögtön szakemberhez
fordulnak a panasszal.

Tünetei
Kezdôdhet enyhe érzékenységgel, kezdet-
ben csak nyomásra, késôbb külsô nyomó
hatás nélkül is már, lokalizált- helyi bôrpi-
rosodással, amely késôbb egy generalizált-
általánosan kiterjedt bôrpirosodás lehet az
egész lábujjra kiterjedve, illetve a lábfej to-
vábbi részeire, a továbbiakban fokozódó
fájdalommal, gennyesedéssel is járhat a fo-
lyamat.
Egy igen veszélyes betegség elôjelei is le-
hetnek a felsorolt tünetek ezért igen fontos
a benôtt köröm fájdalma, érzékennyé válá-
sa, fôleg pirosodása esetén azonnal orvos-
hoz fordulni.
A leírt körülmények mind tiltó körülmé-
nyek mindennemû pedikûrös beavatkozás-
hoz, így a spangéhoz is .

Hogyan alkalmazható?
Az elsô, legfontosabb a spange technika al-
kalmazásához az ismereteknek, a gyakor-
latnak a megfelelô szaktanfolyamon való
elsajátítása.

A spange technika egy speciális eljárás, aki
a szakképzése során nem tanulta, vagy nem
kellô gyakorlatot szerzett belôle, nem fogja
még azt sem tudni, hogy milyen veszélyek-
kel járhat a nemmegfelelô beavatkozás.ezek
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